Tájékoztatás a Helyi Jövedéki Adóról

Tisztelt Adózó!
2015. január 01. napjával a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) értelmében adóköteles a
magánfőzés.
Magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel,
gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú
desztillálóberendezéssel rendelkezik.
A magánfőzés keretében előállítható párlat mennyiségét a korábbi két hektoliterről 50 literre
korlátozták. Továbbá pontosításra került az is a szabályozásban, hogy a magánfőzésre vonatkozó
kedvezményes szabályokat csak a gyümölcstermelő magánszemélyek alkalmazhatják a
továbbiakban.
A magánfőzés esetében az előállított magánfőzött párlat után a magánfőzőt terhelő, évi 1 000 forint
összegű átalányadó bevezetésére kerül sor.
A párlat előállítása a magánfőző lakóhelyén, gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter
űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen legfeljebb 50 liter mennyiségig
engedélyezett.
Egy tárgyéven belül a természetes személy vagy bérfőzetőként vagy magánfőzőként jogosult párlatot
előállíttatni, illetve előállítani, és egy háztartáson belül vagy csak bérfőzetőként vagy csak
magánfőzőként lehet előállíttatni, illetve előállítani párlatot.
Amennyiben egy háztartásban több bérfőzető vagy több magánfőző él, a Jöt. 63. § (2) bekezdés 11.
pontjában, 64. § (3) és (6) bekezdésében meghatározott éves mennyiségi korlátok szempontjából az
általuk főzetett, illetve főzött mennyiségek egybeszámítandók.
A magánfőzésre vonatkozó szabályok
Jöt. 67/A. §
(1) A magánfőző a 63. § (2) bekezdés 11. pontja szerinti desztillálóberendezés feletti
tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati
adóhatósághoz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és
tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.
(3) A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés
feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.
(4) A magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a
tárgyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha
a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre
vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.

(5) Az önkormányzati adóhatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentésről, valamint a magánfőző
adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati
adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi
meg az illetékes vámhatóság részére.
(6) A 63. § (2) bekezdés 11. pontja szerint évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a
magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a
vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.
(7) A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el,
feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár
részére értékesíthető.
(8) A (7) bekezdés szerinti értékesítéskor vagy ha a magánfőző az általa előállított magánfőzött
párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, az (1) bekezdés szerinti
bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás
igazolja a párlat eredetét.
(9) Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog az
előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétől számított 1 év
elteltével évül el.
A szabályozás szerint a magánfőzőnek a desztillálóberendezés megszerzését a tulajdonszerzéstől
számított 15 napon belül és a meglévő berendezésről 2015. január 15-ig be kell jelentenie a magánfőző
lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság felé. Az előállított magánfőzött párlatról évente egyszer,
a tárgyévet követő január 15-ig kell adóbevallást benyújtani és a bevallással együtt az éves átalányadót
megfizetni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóságnak. Ha tárgyévben a magánfőző nem állított
elő magánfőzött párlatot a desztillálóberendezésén, nem kell adóbevallást benyújtania és adót fizetnie.
Amennyiben további információra van szüksége, készséggel állunk rendelkezésére, kérjük keresse a
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Irodája Adóügyi Csoportjának
munkatársait.
Telefonszám: 52/381-411/147, 148, 149, 123 mellék
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda-Péntek: 8.00-12.00
Kedden nincs ügyfélfogadás.
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